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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tủa Chùa, ngày        tháng 01 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Trạm khai báo y tế tại thôn Háng Trở, xã Mường Báng  

để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và 

áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù 

trong thời gian có dịch;  

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành 

tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch Covid-19”; 

Căn cứ Công văn số 3498/UBND-KGVX ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc hướng dẫn quản lý, giám sát người đến/về tỉnh Điện Biên để thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; Công văn 4292/UBND-

KGVX ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc hướng dẫn cách ly đối 

với các trường hợp thuộc diện F1 và quản lý, giám sát người đến/về tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Công văn số 588-CV/HU ngày 14/01/2022 của Huyện ủy Tủa Chùa 

về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Y tế và Giám đốc Trung tâm Y tế huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Trạm khai báo y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

(gọi tắt là Trạm khai báo y tế) tại thôn Háng Trở, xã Mường Báng, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên để kiểm soát y tế đối với người và phương tiện vào địa 

huyện trên các trục đường (trên đường tỉnh lộ ĐT140 và các đường mòn giáp 

ranh với các huyện lân cận) có danh sách kèm theo. 

 Thời gian trực kiểm soát: 24/24 giờ tất cả các ngày, kể từ 9h00 ngày 17/01/2022 

đến khi có chỉ đạo dừng hoạt động Trạm khai báo y tế của cấp có thẩm quyền. 

 Điều 2. Nhiệm vụ của Trạm khai báo y tế 
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 - Kiểm soát việc khai báo y tế đối với người và các phương tiện vào địa 

bàn huyện, đề xuất cách ly y tế đối với người đi về từ các vùng có dịch, phân 

luồng người tiếp xúc với các ca bệnh theo quy định của Bộ Y tế; 

 - Kiểm soát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người ra, 

vào địa bàn huyện theo hướng dẫn của ngành y tế và các cơ quan có thẩm quyền; 

 - Khuyến cáo các trường hợp đến địa bàn tự theo dõi sức khỏe, hạn chế 

tiếp xúc, tập trung nơi đông người. Khi có triệu chứng viêm đường hô hấp cần 

tới cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, chẩn đoán, cách ly y tế; 

 - Sau khi có kết quả báo cáo về Trung tâm Y tế huyện và Trung tâm Chỉ 

huy các xã, thị trấn để phối hợp quản lý công dân vào địa bàn huyện. Nhiệm vụ 

cụ thể của các thành viên do Tổ trưởng phân công. 

 Kinh phí hoạt động và chế dộ hỗ trợ cho các thành viên tham gia Trạm khai 

báo y tế do ngân sách huyện đảm bảo và giao cho Phòng Y tế huyện chi trả 

theo thời gian thực tế làm việc.    

 Điều 3. Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị 

 1. Phòng Y tế huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

lập dự toán kinh phí hoạt động của Trạm khai báo y tế gửi Phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện thẩm định trình UBND huyện phê duyệt. 

 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có trách nhiệm tham mưu cho UBND 

huyện đảm bảo kinh phí hoạt động cho Trạm khai báo y tế; hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị sử dụng, quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành. 

 3. Công an huyện, Ban CHQS huyện phối hợp với các đơn vị liên quan cử 

cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tại Trạm khai báo y tế. 

 4. Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế 

hoạch cho việc thực hiện nhiệm vụ tại Trạm khai báo y tế số 1; đảm bảo các điều kiện 

trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 tại 

các Trạm khai báo y tế. Báo cáo kết quả hoạt động của Trạm khai báo y tế về Ban Chỉ 

đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện vào 16 giờ hàng ngày. 

 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng phòng: Tài chính - Kế 

hoạch, Y tế huyện; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Trưởng Công an huyện, 

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Chủ tịch UBND xã Mường Báng; thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- TT. Huyện ủy (thay Báo cáo); 

- TT. HĐND huyện(thay Báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên TTCH phòng, chống dịch Covid-19 huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Tuyết Ban  
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DANH SÁCH TRẠM KHAI BÁO Y TẾ 

Tại thôn Háng Trở, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên 

(kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    /01/2022 của UBND huyện Tủa Chùa) 

 

1. Ông Mào Văn Điện - Viên chức Trung tâm Y tế huyện - Tổ trưởng (SĐT: 

0949.890.299); 

2. Ông Vàng Anh Chí - Cán bộ Công an huyện - Tổ phó (SĐT: 0931.400.222); 

3. Ông Nguyễn Minh Tuân - Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Tổ phó 

(SĐT: 0393.374.642); 

4. Ông Mông Anh Tuấn - Viên chức Trung tâm Y tế huyện - Thành viên;  

5. Ông Lò Văn Hặc - Viên chức Trạm Y tế xã Tả Sìn Thàng - Thành viên; 

6. Ông Tòng Văn Thiển - Nhân viên Y tế học đường, Trường PTDTBT 

TH Tủa Thàng số 1 - Thành viên; 

7. Ông Vì A Khày - Nhân viên Y tế học đường, Trường PTDTBT TH 

Sính Phình số 1 - Thành viên; 

8. Ông Lường Văn Mai - Nhân viên Y tế học đường, Trường PTDTBT 

THCS Trung Thu - Thành viên; 

9. Ông Lò Văn Bước - Cán bộ Công an huyện - Thành viên;  

10. Ông Nguyễn Văn Kỳ - Cán bộ Công an huyện - Thành viên;  

11. Ông Lò Văn Hốc - Cán bộ Công an Thị trấn Tủa Chùa - Thành viên; 

12. Ông Nguyễn Văn Thành - Cán bộ Công an huyện - Thành viên;  

13. Ông Điêu Chính Thăm - Cán bộ Công an huyện - Thành viên;  

14. Ông Mùa Công Sơn - Cán bộ Công an huyện - Thành viên;  

15. Ông Giàng A Sử - Cán bộ Công an huyện - Thành viên;  

16. Ông Thào A Sang - Dân quân xã Mường Báng - Thành viên;  

17. Ông Giàng A Sùng - Dân quân xã Mường Báng - Thành viên;  

18. Ông Giàng A Thành - Dân quân xã Mường Báng - Thành viên;  

19. Ông Mùa A Sánh - Dân quân xã Mường Báng - Thành viên;  

20. Ông Sùng A Của - Dân quân xã Mường Báng - Thành viên. 
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